
 หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา
ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน)

กองแผนงาน กองพัฒนาระบบ กองพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาค ส านักพัฒนาและถ่ายทอด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
 - ระดับพ้ืนฐาน สนับสนุนการสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เทคโนโลยีการสหกรณ์ เป้าหมาย

 - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน
 - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง
 -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ

 หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา

ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน)

กองแผนงาน กองพัฒนาระบบ กองพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาค ส านักพัฒนาและถ่ายทอด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด

 - ระดับพ้ืนฐาน สนับสนุนการสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เทคโนโลยีการสหกรณ์ เป้าหมาย

 - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน

 - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง

 -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ

รุ่นท่ี 17  ของส ำนักงำน ก.พ.

2. กรณีผู้เข้ำสู่ระบบ HiPPS ด ำรงต ำแหน่งในระดับปฏิบัติกำร (คุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโท) ปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 6 ปี

กรอบกำรส่ังสมประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (EAF) 

1. กรณีผู้เข้ำสู่ระบบ HiPPS ด ำรงต ำแหน่งในระดับปฏิบัติกำร (คุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี) ปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 6 ปี 6 เดือน

 
6 เดือน

1 ปี 2 ปี 2 ปี
6 เดือน 6 เดือน

ด้านการเงินและร้านค้า

 
6 เดือน

6 เดือน 2 ปี 2 ปี
6 เดือน 6 เดือน

ด้านการเงินและร้านค้า

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



 หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา
ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน)

กองแผนงาน กองพัฒนาระบบ กองพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาค ส านักพัฒนาและถ่ายทอด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
 - ระดับพ้ืนฐาน สนับสนุนการสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เทคโนโลยีการสหกรณ์ เป้าหมาย

 - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน
 - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง
 -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ

 หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา  หน่วยงาน ระยะเวลา
ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน) ระดับความรู้ (ปี/เดือน)

กองแผนงาน กองพัฒนาระบบ กองพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาค ส านักพัฒนาและถ่ายทอด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
 - ระดับพ้ืนฐาน สนับสนุนการสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เทคโนโลยีการสหกรณ์ เป้าหมาย

 - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน  - ระดับพ้ืนฐาน
 - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง  - ระดับสูง
 - ระดับเป็นเลิศ  - ระดับเป็นเลิศ  - ระดับเป็นเลิศ  -ระดับเป็นเลิศ

หมำยเหตุ 1. ล าดับหน่วยงานก่อนหลัง สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินบุคคลและผลงานในการเล่ือนระดับ  
    (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548) 
2. หน่วยงานสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับต าแหน่งของผู้เข้าสู่ระบบ HiPPS
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานสามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบประเมินผลของการปฏิบัติราชการ

ด้านการเงินและร้านค้า

3. กรณีผู้เข้ำสู่ระบบ HiPPS  ด ำรงต ำแหน่งในระดับปฏิบัติกำร (คุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก) ปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 3 ปี 9 เดือน

6 เดือน 9 เดือน 9 เดือน 9 เดือน
6 เดือน6 เดือน

4. กรณีผู้เข้ำสู่ระบบ HiPPS ด ำรงต ำแหน่งในระดับช ำนำญกำร ปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำ 3 ปี

6 เดือน
6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน

ด้านการเงินและร้านค้า

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ
ประจ าปีและแผนปฏิบัติงาน

สามารถเข้าใจกระบวนการจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจ าปี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการหรือช านาญการพิเศษ

 - สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการจัดท า
ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และแผนปฏิบัติงาน

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

การติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีสะท้อนถึง
ผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิ หรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับ แสดงถึงความ
คุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรม

สามารถเข้าใจกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนถึง
ผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีได้รับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการหรือช านาญการพิเศษ

 - สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม

หมายเหตุ  - ปฏิบัติงานกองแผนงานเพียงช่วงเดียวเป็นเวลา 6 เดือน
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

กลไกการพัฒนา

รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

กองแผนงาน

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
สหกรณ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง (ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ท่ีส านักนายทะเบียนและกฎหมาย)

สามารถเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
และกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น การจดทะเบียนสหกรณ์ 
การแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไขระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
นายทะเบียนสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับสหกรณ์

สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้การจดทะเบียน
สหกรณ์ ระบบการแก้ไขข้อบังคับ 
การแก้ไขระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
นายทะเบียนสหกรณ์

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

การเลิกและการช าระบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและการถอนช่ือออกจาก
ทะเบียน (ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ท่ีส านักนายทะเบียนและกฎหมาย)

สามารถน าความรู้เก่ียวกับการเลิก การช าระบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และการถอนช่ือออกจากทะเบียนไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - การเลิกและการช าระบัญชีสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร รวมท้ัง
การถอนช่ือออกจากทะเบียน

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

การบริหารจัดการเงินทุน
- การวิเคราะห์เงินกู้ยืม
- การเร่งรัดติดตามหน้ี
- การด าเนินการตามกฎหมาย

สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ การสนับสนุนเงินกู้ยืมให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเร่งรัดติดตามหน้ีให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด รวมท้ังแจ้งให้ด าเนินการตามข้ันตอน
ของกฎหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีค้างช าระ

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

การวิเคราะห์เงินกู้ยืมให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ข้ันตอนการเร่งรัดติดตามหน้ี
จนกว่าจะบังคับคดีเสร็จส้ิน

- ข้อมูลการอนุมัติเงินกู้ยืม
- ข้อมูลการช าระหน้ีตามก าหนด
- ข้อมูลการเร่งรัดติดตามหน้ีจนกว่า
จะบังคับคดี

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

การวิเคราะห์งบการเงิน สามารถวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือประกอบค าขอ
กู้เงินของสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง

ให้ค าแนะน าและมอบหมายในการ
วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

กฎหมายท่ีดิน พระราชบัญญัติจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 รวมท้ัง
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับงานจัดท่ีดิน
นิคมสหกรณ์

สามารถเข้าใจกฎหมายท่ีดิน พระราชบัญญัติจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 รวมท้ังระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับงานจัดท่ีดินนิคมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

พระราชบัญญัติจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 
รวมท้ังระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
งานจัดท่ีดินนิคมสหกรณ์

การจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณ์ 
การออกเอกสารสิทธ์ท่ีดิน การขอ
อนุญาตใช้ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ์
รวมท้ังการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทท่ีดิน

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)
รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา

ระดับสูง
(Advanced)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580)
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564)
3) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ของ
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
4) พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
5) กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
สหกรณ์และการจัดประชุม

 - สามารถน าความรู้ไปร่วมจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์
เพ่ือเสนอ คพช.
 - สามารถวิเคราะห์ กล่ันกรองและเสนอเร่ืองต่าง ๆ  
ต่อ คพช. หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ คพช.
 - สามาถด าเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - สามารถประสานงาน ติดตามงานตามมติ และนโยบาย
คพช.
 - สามารถประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพ่ือพัฒนางานสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

1) กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับสหกรณ์และการ
จัดประชุม
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การน าเสนอท่ีประชุม
3) การเขียนรายงานการ
ประชุม

สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้การจัดท า
แผนพัฒนาการสหกรณ์ 
การจัดการประชุมและการจัดท า
รายงานการประชุม

ระดับสูง
(Advanced)

การวิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์

สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ เพ่ือประเมินผลสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณ์ รวมท้ังแนะน าทางการเงินแก่สหกรณ์เพ่ือลดความ
เส่ียง

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - ให้ค าแนะน าและมอบหมายในการ
วิเคราะห์ค าขอกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การวิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการตรวจ
การสหกรณ์

สามารถวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการตรวจการสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

การวิเคราะห์วางรูปแบบ
เก่ียวกับการตรวจการสหกรณ์

การก าหนดรูปแบบการตรวจการ
สหกรณ์

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การวิเคราะห์ พัฒนาการแก้ไข
ข้อบกพร่องสหกรณ์

สามารถวิเคราะห์ พัฒนาวางรูปแบบและติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - การก าหนดรูปแบบและติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การวิเคราะห์พัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดท่ีดินในรูปแบบนิคม
สหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาดให้กับประชาชนตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาดก าหนด

สามารถวิเคราะห์พัฒนาการแก้ไขปัญหาการจัดท่ีดินในรูป
นิคมสหกรณ์ และรูปแบบแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินท ากิน
ให้ชุมชน (คทช.)

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดท่ีดินในรูป
นิคมสหกรณ์และการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชน (คทช.) ตามน
โนบายคณะกรรมการท่ีดิน
แห่งชาติ

ให้ค าแนะน าและมอบหมายในการ
วิเคราะห์ปัญหาการจัดท่ีดินในรูป
นิคมสหกรณ์ แนวทางท่ีเหมาะสม
ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาดในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชน (คทช.)

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

1) การวิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน
และวิเคราะห์โครงการพิเศษเพ่ือแก้ไข
ปัญหาตามนโยบายหน่วยงานและ
ภาครัฐ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาครัฐ
2) ศึกษาการพัฒนาระบบวิเคราะห์
สินเช่ือ (Credit Scoring System)
3) ศึกษาการพัฒนาระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Waning)
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

1) สามารถวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม 
ประกอบด้วย (1) แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุน หรือมีผลตอบแทนของ
โครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน (2) รายได้สุทธิคงเหลือ
จากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช าระคืนเงินกู้ 
(3) ลักษณะของธุรกิจท่ีใช้เงินกู้จาก กพส.ต้องสนองความ
ต้องการของสมาชิกภายใต้หลักและวิธีการสหกรณ์ และ 
(4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง
2) สามารถก าหนดแนวทางและเคร่ืองมือในการพัฒนา
ระบบวิเคราะห์สินเช่ือ (Credit Scoring System)
3) สามารถก าหนดแนวทางและเคร่ืองมือในการพัฒนา
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Waning) 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - 1) ให้ค าแนะน าและมอบหมาย
ในการวิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน
โครงการพิเศษ
2) ให้ค าแนะน าและมอบหมาย
การจัดท าผลแนวทางการศึกษา
พัฒนาระบบวิเคราะห์สินเช่ือ 
(Credit Scoring System) และ
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Waning) กองทุนพัฒนา
สหกรณ์

หมายเหตุ  - ปฏิบัติงานกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ท้ังหมด 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ในระดับพ้ืนฐาน และระดับสูงเป็นเวลา 1 ปี ช่วงท่ีสองปฏิบัติงานตามองค์ความรู้
   ในระดับเป็นเลิศ เป็นเวลา 6 เดือน

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 
ข้อมูลสารสนเทศ แผนการพัฒนา และ
กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า 
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

สามารถรู้และเข้าใจการด าเนินงาน สภาพปัญหา
ทิศทาง/แผนการพัฒนาทุกระดับ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า 
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ หรือช านาญ
การพิเศษ

 - ศึกษาการด าเนินงาน สภาพปัญหา ทิศทาง/
แผนการพัฒนาทุกระดับ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

ระดับสูง
(Advanced)

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจสหกรณ์
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สามารถ
เช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 
และเอกชนท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ัง
การจัดระบบการควบคุมภายในของ
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ตามประเภทและขนาดให้มีความเหมาะสม

สามารถให้ค าแนะน ากระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ได้อย่างเหมาะสมทุกมิติในภาวะการณ์ปัจจุบัน และ
วิเคราะห์ ขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์
กับสหกรณ์ และเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
รวมท้ังวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ให้มีประสิทธืภาพ

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ หรือช านาญ
การพิเศษ

แนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ์

ศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
มีการจัดท าแผนน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดขนาดธุรกิจของ
สหกรณ์ และศึกษาวิเคราะห์การเช่ือมโยง
ธุรกิจสหกรณ์กับสหกรณ์ และเอกชน
ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังศึกษา 
วิเคราะห์การก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับขนาดและประเภทของสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร เพ่ือการบริหาร
ในมิติต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้กับสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร (ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการท่ีศูนย์วิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์)

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินการตลาด
ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือสร้างระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ หรือช านาญ
การพิเศษ

เน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า

ศึกษา วิเคราะห์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

หมายเหตุ  - ปฏิบัติงานกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ท้ังหมด 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ในระดับพ้ืนฐาน และระดับสูงเป็นเวลา 1 ปี ช่วงท่ีสองปฏิบัติงานตามองค์ความรู้

กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน
การเงินและร้านค้า

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)
รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ฐานะทางการเงินและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์โครงสร้าง
การจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดรูปแบบ โครงสร้างการจัดการ
ท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมสหกรณ์แต่ละ
ประเภท

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การบริหารจัดการของสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตามชนิด
สินค้า

สามารถวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรท่ีเหมาะสม (เน้นความ
ต่างระหว่างเอกชนและสหกรณ์)

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน

ระดับสูง
(Advanced)

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร

สามารถให้ค าแนะน าในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจัยแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

แนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ์

ศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรมีการจัดท าแผน แล้วน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ระดับสูง
(Advanced)

การวิเคราะห์ธุรกิจของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวน
การผลิต การรวบรวม การแปรรูป การกระจายผลผลิต
รวมท้ังการลดต้นทุนการผลิต
และลดการสูญเสียจากการผลิตเพ่ือใช้ก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร
และให้มีการเช่ือมโยงธุรกิจ

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

แนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจและ
การเช่ือมโยงธุรกิจ
อย่างครบวงจร

ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการด าเนินธุรกิจ
และการเช่ือมโยงธุรกิจอย่างครบวงจร

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล 
การจัดองค์กรตลอดจนการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสมตามประเภทและขนาดของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดระบบงาน 
การบริหารงานบุคคล การจัดองค์กรตลอดจน
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมได้

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างภายในของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
แล้วก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของสหกรณ์เพ่ือการบริหาร
ในมิติต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้า
สหกรณ์

สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดเพ่ือสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้กับ
สินค้าของสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

เน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
การสร้างระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า

ศึกษา วิเคราะห์ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในแต่ละประเภท

กองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและ

กลุ่มเกษตรกร

ผู้สอนงาน กลไกการพัฒนา

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)
รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
ศึกษาวิธีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการ
สหกรณ์ ด้วยการเป็นวิทยากร
บรรยาย และการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่

สามารถน าผลงานด้านวิชาการเก่ียวกับอุดมการณ์
 หลักการ วิธีการ คุณค่าสหกรณ์ จัดท าแผนการ
สอนและผลิตส่ือท่ีใช้ในการบรรยายได้

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

วิทยากรการสหกรณ์  - จัดท าแผนการสอน
 - ผลิตส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยาย
 - เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 - จัดท าเอกสารเผยแพร่

ระดับสูง
(Advanced)

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ
ฝึกอบรม

สามารถวิเคราะห์ ประมวลความรู้เก่ียวกับ
ด้านวิชาการสหกรณ์ไปใช้ในการจัดท าหลักสูตร
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
และผู้เก่ียวข้องในขบวนการสหกรณ์ หรือบุคคล
ท่ัวไป

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

กระบวนการฝึกอบรม  - จัดท าโครงการถ่ายทอดความรู้ 
 - ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ตาม
โครงการฝึกอบรม ร่วมกับผู้บริหาร
โครงการ
 - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดท า
รายงานสรุปผล

ระดับเป็นเลิศ
(Benchmarked)

การสร้างวิวัฒนาการ 
กระบวนการฝึกอบรมไปสู่
ส่ิงท่ีดีย่ิงข้ึน มีแนวคิดใหม่ ๆ

1) สามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ทุกข้ันตอนของกระบวนการฝึกอบรม
2) สามารถด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบ 
วิธีการของกระบวนการฝึกอบรม ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนได้

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

- การปรับปรุง
กระบวนการฝึกอบรม
- รูปแบบการฝึก
อบรมผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ

 - สร้างแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน
 - พัฒนาแนวทางท่ีดีย่ิงข้ันเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
ท่ัวไปจะได้รับบริการท่ีดี มีคุณภาพ 
และเกิดความศรัทธา ภักดีต่อองค์กร
- แนวทาง วิธีการ รูปแบบการฝึกอบรม

หมายเหตุ  - ปฏิบัติงานส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เพียงช่วงเดียวเป็นเวลา 6 เดือน
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา

ส านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)
รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้



หลักสูตรฝึกอบรม งานท่ีมอบหมาย
ระดับพ้ืนฐาน

(Fundamental)
แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สามารถเข้าใจแผนงาน โครงการ การติดตามและ
ประเมินผลในภาพรวมของส านักงานสหกรณ์จังหวัด

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับแผนงาน/
โครงการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
การติดตามและประเมินผล

ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ฐานะทางการเงินและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์โครงสร้างและการบริหาร
จัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายในของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรรวมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวกับการบริหาร
การจัดการต่าง ๆ เพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการ
บริหารการจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมของแต่ละสหกรณ์หรือแต่ละประเภท

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีเก่ียวกับการบริหารการจัดการ
ภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัด

ระดับสูง
(Advanced)

การวิเคราะห์พัฒนาการตรวจการสหกรณ์
และการแก้ไขข้อบกพร่อง

สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาการตรวจการสหกรณ์
รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - 1. ก าหนดแนวทางการตรวจการ
สหกรณ์
2. ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติ 
การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

ระดับสูง
(Advanced)

ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

สามารถวิเคราะห์ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดเพ่ือใช้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร
และให้มีการเช่ือมโยงธุรกิจ

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ
อย่างครบวงจรของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี

ระดับสูง
(Advanced)

ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการ
ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป การกระจายผลผลิตของ
สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพ่ือแนะน า 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
มีการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
รวมท้ังเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ

 - ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในการสนับสนุนให้สหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการ
ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุ  - ปฏิบัติงานส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพียงช่วงเดียวเป็นเวลา 1 ปี

ผู้สอนงาน
กลไกการพัฒนา

ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

กรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework : IEAF)
รุ่นท่ี 17  ของส านักงาน ก.พ.

หน่วยงานท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้

ความรู้งานท่ีต้องเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม


